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Hei  

Da er vi inne i mai måned allerede. Da er treff og 

crusinger i gang. Ferdig med påskecrusingen og 

ferdig med 1 mai når avisen er ute. Men masse 

som skjer utover nå, så bare glede seg.    

 

Bilder og referater fra treff mottas med glede og 

takk, alltid hyggelig å fylle avisen med stoff. 

      Annikken 
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MEDLEMSMØTE 

 

Invitasjon til medlemsmøte. 

Sted; Detroit Cars klubbhus 

Dato. Onsdag, 8. mai ca. Kl .18.30 

Agenda: 

 Evaluering Påskecruisinga 

 Bulder kveld erfaring denne gang 

 Evaluering 1.mai mønstring på AMFI BORG  

 Påmelding 17. mai kortesje 

 Eventuelt 



DETROIT NEWS MAI 2019 

 

Da har det utrolig nok vært sommer en stund, vår start er vel Påskecruisinga som heller 

burde hete påskesamlingen med kjøretur. Det ser ut som å komme sammen i godværet å få 

pratet og tittet litt er vel så viktig som å få cruiset. Sjelden har så mange biler kjørt igjennom 

Sarpsborg og oppover Borgenhaugen mot Skjeberg. Fin oppsamling i Rønneld kroken 

(mellom stasjonsbyen og Rokkeveien) hvor mulighetene til naturstopp var til stede. Det som 

bekymrer meg er lesevanskene til amcarfolket. Vei beskrivelsen var lett å følge om man leste 

og forsto, når man tar feil av Bodalsvei og stasjonsbyen bør det ringe en klokke. (finnes helt 

sikker leseoppfrisknings kurs). Vi ble godt mottatt på Navestadbanen og de var fornøyd men 

vil foreta justeringer til det bedre hvis vi gjentar det.  

Safety check har vakt en viss oppsikt og det var meningen. At bilen bør være trafikk sikker 

slik at ulykker kan unngås er vel så viktig enn at det ikke er belter i alle, blir det ingen ulykke 

ja da er behovet for belte redusert. Det har vært en verden uten belter også. For øvrig er 

sikkerhets beltet 60 år i år. You cant have it all.  Selv NRK ble plutselig interessert. 

Vi skal igjen delta i 17. mai kortesje men ikke så mange som helst 17. mai komiteen vil ha ca. 

25 biler fra oss som max. Derfor må man skrive seg på liste på møtet 8. mai. Blir ikke lista full 

sendes en SMS om å ringe for påmelding. 

Ting skjer så hurtig og det er et mangfold av noe som skjer slik at avisens naturlige treghet 

ikke fanger opp alt. I skrivende stund vet man ikke noe om 1. mai mønstringen som nå er 

flyttet til AMFI BORG med alt det nye og andre utfordringer det medfører. Men vi vil 

evaluere det på mai møtet.  I siste helg av april og 1. mai var det 5 arrangementer som 

kunne være av interesse og det sier seg at det ikke er mulig å henge med på, selv var jeg 

midt oppe i våronn. 

Mye kommer brått på også Us.Carcamp, vi har fått samme plass som er i ferd med å bli 

«vår» , men da må en melde seg på hos Leif Nielsen eller Per Gerhardt og medlemskap bør 

være i orden. Plassen er jo litt begrenset derfor må vi prioritere våre egne medlemmer. 

Ellers er det godt om plass etter at jordet ble innlemmet i treffplassen. For detaljer kan en se 

på FB. Om registering og betaling. 

EgBe 



Styremøte 17.04.2019 

 

Tilstede: 11. 

1. Befaring på Amfi Borg fra kl 18.00 

 

2. Leif tar kontakt med lastebilen som pleier å stå på Amfi 

Borg. 

 

3. Påskecruising. Vi går igjennom ansvarslista. Alt ok. 

 

4. Bulderkveld 24.4.2019. 

 

5. 1.mai. Har problemer med å få nok dommere men dette 

ordner seg. Litt forvikling angående sms som ble sendt 

ut. Dette ble ordnet opp i. Vi går igjennom ansvarslista. 

Gjerder er i boks. Tenke nytt da det gjelder strøm. Vi 

kjøper inn det vi trenger.  

 

6. Noen kommer på klubben dagen før 1 mai for å hente 

alt. 

 

7. Hva gjør vi da det kommer folk med ledsagerbevis. 

Ledsager gratis men resten betaler. Som er vanlig. 

 

 

 

 

 



Medlemsmøte 10.04.04.2019 

 

Tilstede: 32 pluss 1 junior. 

 

Dette er det siste møte før 1.mai. Men først er det Påskecruising. 

 

1. Påskecruising er i boks. Det blir fest på Navestad banen på 

kvelden med Toini. 

 

2. 1 mai forberedelser. Håper alle stiller opp selv på nytt sted. Vi 

må sjekke opp om tivoliet skal være der. Beredskapsplanen er i 

orden. 

 

3. 13.4 er det dugnad på Container og Kioskvogn. 

 

4. Plakater må ut. Disse ligger på nett så bare å spre. Merk at vi 

har flyttet.  

 

5. Befaring Amfi Borg 17 april kl. 18.00. 

 

6. Møtes på Amfi Borg 30 april kl. 19.00 for tilrigging. 

 

7. Bulder kveld 24 april. Dette vil det komme SMS om. 

 

8. 17 mai kortesje. Vi kan komme med maks 25 biler fra klubben. 

Liste blir sendt rundt. 

 

9. Servering på klubben etter barnetoget. Dette er det påmelding 

om. Ta kontakt med Annikken. 



 

 
 

17 MAI 
 

 

Velkommen til frokost 

rett etter barnetoget. 
 

 
 

Servering av snitter. 
 

 
 

Pris er kr 150,- pr 

voksen 

og kr 75,- pr barn under 

16 år. 
 

 
 

Ring eller send sms til 

Annikken  

tlf: 91120187 før 10 mai. 
 

 
 

Vi har også kaker og kaffe  
 
 
 

VELKOMMEN 



US CAR CAMP UKE 30 I 2018 

Uke 30 gikk turen til Øster Hurup i Danmark. Treffet har vært siden 2009. Den gang var vi 6 

særpinger som tok en helge tur til Øster Hurup. Var ikke store treffet den gang, men var 

veldig hyggelige folk og bra stemning. Så det ble til at vi tok hele uke 30  året etter og alle år 

siden. I år var vi ca 30 særpinger. Og treffet har blitt ett av de største amerikanske biltreff i 

Danmark.  

  

Treff plassen er delt opp i Amerikanske stater, og Sarpsborg ligger i South Carolina. Der har vi 

hatt camp i 8-9 år. På programmet har de felles cruising fra onsdag til og med lørdag. Lørdag 

er hoved cruisingen som går til gågaten i Hadsund, den pleier vi alltid få med oss.  

  

                            



Her kommer litt fra Sarpsborg campen. Ble litt bil skruing i år Mr Oliversen hadde litt 

problemer med girkassen. Men stoppet ikke av den grunn, da var det å ringe noen som 

skulle komme på treffet litt senere i uken å ta med deler. Deretter var det å skru ut girkassen 

og overhale den. Men med 30 grader og sol måtte de kjøpe seg ett telt å stå under. Så de ble 

gode å rødbrune mekanikere på plassen. Men med god hjelp og mange tilskuere var bilen 

kjørbar igjen på lørdag. 

  

Også har vi våre blå og stolte særpinger i klubben. Det var jo tross alt en fotball kamp på tv i 

uke 30. Så Mr Olsen fikk noen glade syngende særpinger på besøk. Tror Sarpsborg 08 tapte. 

  

Ellers var vi en liten overnatting i Randers fra tirsdag til onsdag. Da var vi 14 stk som tok 

turen ditt. 

  



Og sommer varmen var ikke noe å klage på og det ble mye bading og kjøre turer med med 

ned cabbing. På kvelden torsdag, fredag og lørdag var det band som spilte om kveldene. Mye 

god stemning så sensurer enn del av de bildene der. Alle var veldig glade for å bli tatt bilde 

av der, men tror ikke de er like glade for å ha de bildene i avisen   

  

  

 

Summasumare så har dette vært en bra tur vi jeg si   

Annikken N. Kristiansen 



 

 

 

 

 

GRIBSRØD GÅRD I ENNINGDAL – HALDEN 

7-9 JUNI 2019 

LIVE MUSIKK PÅ LÅVEN! 

  FREDAG                            LØRDAG 

       

Pris hele helgen kr 500,- inkludertcamping. 

Pris pr. dag kr 250,- 

Lørdag blir det Cruising med Quiz.  

Det er salg av mat og vi stiller med varm grill.        
Det finnes noen hytter på Bråtorp Camping tlf: 928 66 434 

 

                              
www.halden-amcar.no I         www.acocmoss.comI     www.amcarfredrikstad.com I   www.detroitcars.no  

http://www.halden-amcar.no/
http://www.acocmoss.comi/
http://www.amcarfredrikstad.com/
http://www.detroitcars.no/


PÅSKECRUSING 2019 
Påskecrusing 2019 var det ca 200 biler. Er det vel ikke så mye mer å si enn at vi var heldig 

med dagen, Kan ikke huske sist vi hadde så bra vær. Sommer og sol. Bildene sier resten her. 

 

 

  

               



  

  

 

  

Og avsluttet med fest på Navestad banen som også var vellykket.  



K L U B B I N F O 
 

                                                                                                   

STYRET ÅR 2019 
FORMANN Egil Berby fossengen@online.no 69132166/90041576 

VISEFORMANN Inger Lisbeth Østli 
Aaserød 

tantepen@yahoo.no 95065269 

KASSERER Kjell Ingar Olsen kjell-io@online.no 97564337 

SEKRETÆR Per Gerhardt 57merc@online.no 91777514 

HJELPESEKRETÆR Connie Løvlie Spetaas connieasbjornsen@gmail.com 97632772 

STYREMEDLEM Tom Lilleborgen to-r-lil@online.no 95253131 

STYREMEDLEM Bjørg T. Karlsen bjotokarl@gmail.com 91768143 

STYREMEDLEM Malin Hansen malinth-91@hotmail.com 99338943 

STYREMEDLEM Ronny Marcussen rmarcuss@online.no 41520534 

VARAMEDLEM Roy Olafsen royolafsen@yahoo.no 97463755 

VARAMEDLEM Leif Nielsen leifenielsen@icloud.com 90559479 

VARAMEDLEM Ola Karlsen bjotokarl@gmail.com 91367792 

VARAMEDLEM Morten Gyring 

 

mortengyring@gmail.com 95448380 

VARAMEDLEM 
 

Andreas Spetaas 
 

andreas.spetaas@bravida.no 46821062 

VARAMEDLEM Johannes Wastvedt 
Henriksen 

johannes@whenriksen.no 97470189 

 
Klubbtelefon 

Alle som ønsker meldinger når noe skjer, må sende melding Inger Lisbeth Østli Aaserød tlf 95065269 eller 
mail :tantepen@yahoo.no for å bli registrert.  

Også viktig å melde ifra når en får nytt telefonnummer, eller ikke ønsker å få flere meldinger. Send en 
melding til 95065269 der dere oppgir navn og telefonnummer. 

 
Utlån av verktøy 

Ta kontakt med formann Egil Berby, 69132166/90041576 
 

 

HVEM GJØR 

HVA I 

KLUBBEN 
KLUBBENS ADRESSE:  
 

Edvard Strandsvei 46 

1734 HAFSLUNDSØY 

Web: http://www.detroitcars.no 

E-post: post@detroitcars.no 

 

mailto:fossengen@online.no
mailto:tantepen@yahoo.no
mailto:rmarcuss@online.no
http://www.detroitcars.no/
mailto:post@detroitcars.no


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

For mer utfyllende terminliste se vår webside: www.detroitcars.no/kalender 
 

1. mai. Østfoldmønstringen Amfi Borg! Sarpsborg Detroit Cars Kl 

10,00 

1. mai. Amcar Cruise Night, Sarpsborg oppmøte Sarpsborg Torg Detroit Cars Kl 

19,00 

6. mai. Cars on the farm møte Sarpsborg Felles 

Østfold 

Kl 

19,00 

8. mai. Medlemsmøte klubblokalet Detroit Cars Kl 

18,30 

15. 

mai. 

Styremøte klubblokalet Detroit Cars Kl 

18,30 

17. 

mai. 

Frokost på klubblokalet etter barnetoget se plakat 

(www.detroitcars.no) 

Detroit Cars   

30. 

mai. 

Juniorkveld på klubblokalet Detroit Cars Kl 

18,30 

3. jun. Avismøte klubblokalet Detroit Cars Kl 

18,30 

5. jun. Amcar Cruise Night, Sarpsborg oppmøte Sarpsborg Torg Detroit Cars Kl 

18,00 

 

 

 
 

 
 

 

 Deadline neste 

29. MAI 

    klubbavis 
 

 

http://detroitcars.no/Kalender%20Klubb/kalender%202017.html

